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Fidea Ongevallenverzekering
Product Informatiefiche

Baloise Belgium nv

Verzekering lichamelijke ongevallen privéleven

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende informatie wat betreft de vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de verzekerde. Voor meer informatie
kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar.

Welk soort verzekering is dit ?
De Fidea ongevallenverzekering privéleven dekt de ongevallen die gebeuren in het privéleven, namelijk de lichamelijke schade als gevolg van onder
andere: huis, tuin- en keukenongevallen, schoolongevallen van de kinderen, verkeersongevallen, ongevallen tijdens vrijetijdsbesteding en sportongevallen. De gewaarborgde vergoedingen worden, naargelang uw keuze, ofwel uitgekeerd als definitief verworven vergoeding die u onbeperkt mag
cumuleren ofwel als voorschot op de vergoedingen die verschuldigd zijn door de partij die wettelijk moet tussenkomen, bijvoorbeeld de voor het
ongeval aansprakelijke persoon.

Wat is verzekerd ?
Basiswaarborgen
✓
✓

Blijvende ongeschiktheid van meer dan 5%
Bijkomende financiële tegemoetkoming in geval van ernstige
blijvende letsels die gebruikt kan worden voor allerhande kosten, zoals van:
o

Hulp van derden

o

Aanpassingswerken aan woning en wagen

o

Herscholing of omscholing

o

Aankoop van een blindengeleidehond

✓

Vergoeding in geval van overlijden binnen de drie jaar na het
ongeval

✓

De terugbetaling van begrafeniskosten tot €5 000,00

✓

De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging
en de aanverwante kosten,

✓

De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging
en aanverwante kosten voor speelgenoten jonger dan 14 jaar
van (klein)kinderen

✓

De overige vergoedingsplafonds kan u steeds raadplegen in de
algemene en bijzondere voorwaarden

Optionele waarborg
o

Ongevallen ten gevolge van gevaarlijke sporten, met name alpinisme, diepzeeduiken, speleologie, valschermspringen en deltavliegen kunnen ook verzekerd worden

o

Ongevallen ten gevolge van het rijden met een motorfiets van
50 cc of meer voor een verzekerde vanaf 25 jaar kan ook verzekerd worden

Wat is niet verzekerd ?


Arbeids(weg)ongevallen



(Poging tot) zelfdoding en/of ongevallen door opzet of
zware fout van de getroffene of een rechthebbende



Winstgevende sportbeoefening of tijdens het in competitieverband beoefenen van gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, ski, skeleton en bobslee, trainingen inbegrepen



Ongevallen tijdens het gebruikmaken van luchtvaartuigen
indien u niet de passagier bent

Zijn er dekkingsbeperkingen ?
!

De verzekering eindigt van rechtswege op de eerste vervaldag na de 75e verjaardag van de verzekerde

!

Geneeskundige verzorging en aanverwante kosten zijn gedekt tot maximaal €5 000,00 per verzekerde per ongeval
indien het gaat om speelgenoten van (klein)kinderen met
een franchise van €50,00

!

Keuzemogelijkheid betreffende franchise in de kosten voor
geneeskundige verzorging en aanverwante kosten zoals
vermeld in de bijzondere voorwaarden

!

Keuzemogelijkheid om kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten af te kopen indien u tevens
een hospitalisatieverzekering (bij ons of elders) onderschreven heeft

!

Personen met een zelfstandig (bij)beroep kunnen deze verzekering niet onderschrijven

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 – Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE15 7332 4832 0030 – BIC: KREDBEBB

1

IPID_NL_01052020

Waar ben ik gedekt ?
✓

Wereldwijd indien de verzekerden hun gewone verblijfplaats in België hebben

Wat zijn mijn verplichtingen?
•

U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.

•

Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst, moet u dat aan ons melden.

•

U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet. Het niet naleven van de
preventiemaatregelen, geeft ons het recht de schadegevallen die hiervan het gevolg zijn, te weigeren.

•

U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet
u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

•

Medewerking verlenen zodat de afhandeling van een ongeval vlot kan verlopen

•

Geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een aansprakelijke derde

Wanneer en hoe betaal ik ?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt
stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief,
bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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